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Irmã Maria Karoline, Maria Schaap, cresceu com dois irmãos e três irmãs em sua 
casa paterna em Vinnen, Distrito de Meppen. Depois de concluir a escola primária básica 
local e a escola secundária, ficou mais dois anos com os pais, o ferreiro preto Heinrich 
Schaap e sua mulher Karoline por causa de problemas de saúde. Após ajudar uma família 
em Aschendorf  na economia da casa, mudou-se para Marienstift  em Gescher “a fim de 
aprender com as Irmãs a cozinhar” como ela mesma escreve. 

Obviamente, seu desejo de tornar-se uma religiosa amadureceu lá, porque em seu 
curriculo vitae, ela termina o  relatório sobre este tempo em Gerscher, dizendo: Agora me 
decidi de dedicar toda a minha vida a Deus, tornando-me uma religiosa.  

Em 1957, Maria ingressou no Noviciado em nosso Centro Provincial em Coesfeld. 
Na vestição, recebeu o nome de Irmã Maria Karoline, que era o nome de sua mãe, que 
falecera em 1955.  

Como jovem, Ir. M. Karoline já tinha problemas de saúde e no decorrer dos anos 
como religiosa, também teve várias vezes problemas de saúde. Não obstante isso, 
manteve sua atitude positiva à vida, bem como seu bom humor de modo que pode criar 
um ambiente alegre e feliz e estabelecer facilmente contatos.  Durante o tempo de sua 
formação – participou de um curso de corte e costura e teve habilitação para cuidados 
geriátricos – ela contribuiu para uma atmosfera amiga e feliz em nossa comunidade e 
entre suas colegas. Cuidou tanto das idosas como das estudantes de uma maneira 
cordial e feliz. Durante suas frequentes estadas no hospital, facilmente conseguia a 
simpatia de outros pacientes e das que cuidavam dela. 

Como uma bela jardineira cultivava um lindo jardim de flores. 

Embora aumentassem seus impedimentos, ela participava com grande interesse 
nas orações comunitárias e na partilha da fé. Seu fiel e confiante otimismo ajudou-a a 
superar o aumento de falta de coragem e impaciência. 

O relacionamento com sua família era muito importante para ela. Gostava de 
encontrá-los, acompanhava-os com grande interesse e muitas vezes  nos contava a 
respeito deles. 

Foi muito fácil para Irmã M. Karoline  dizer sim para sua última cirurgia. Talvez ela 
vagamente pressentisse que não iria sair viva da anestesia. A notícia de sua morte 
inesperada foi m grande choque para nós. Não nos é fácil estar tão abruptamente 
separadas  dela embora saibamos que sua vida está agora transformada. Coloquemo-la 
junto ao coração de Deus e sejamos gratas por sua vida entre nós. 


